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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/19 Gebruiksovereenkomst Bernarduscentrum - Gebruik door 
stad Antwerpen voor gemeenteraadszittingen gedurende de 
periode september 2017-2020 - Goedkeuring addenda. 
Goedkeuring.

Gedurende de renovatiewerken aan het stadhuis wenst de stad Antwerpen gebruik 
te maken van het Bernarduscentrum voor de gemeenteraadzittingen en bijhorende 
raadscommissies.

Gelet op de intensiteit van het gebruik (minimum 6 dagen per maand), de periode 
(3 jaar) en de gevraagde afwijkingen op het reglement waaronder de stad 
Antwerpen over het Bernarduscentrum wenst te beschikken, werd een aparte 
gebruiksovereenkomst opgesteld in samenspraak met de stad Antwerpen.

In deze overeenkomst worden ook de aansprakelijkheden duidelijk afgelijnd.
De betreffende gebruiksovereenkomst werd door uw raad goedgekeurd in 
vergadering van 24 november 2016.

Aan uw raad wordt nu een addendum op de goedgekeurde gebruiksovereenkomst 
voorgelegd.
Dit addendum betreft:

- Afname raamcontract schoonmaak
- Organisatie bewaking
- Wijziging deel rond aansprakelijkheid
- Overzicht gebruik 2017
- Internetaansluiting

 
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42, §1 van het provinciedecreet en gelet op het gebruiksreglement 
Bernarduscentrum zoals goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 
februari 2014;

Overwegende dat de deputatie bij besluit van 23 juni 2016 het gebruik van het 
Bernarduscentrum gedurende de periode 2017-2020 principieel heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de provincieraad de gebruiksovereenkomst met de stad 
Antwerpen rond het gebruik van het Bernarduscentrum voor de 
gemeenteraadszittingen, fractievergaderingen en raadscommissies gedurende de 
periode september 2017 tot 2020 in het kader van de renovaties aan het stadhuis 
heeft goedgekeurd;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het addendum betreffende afname van het raamcontract 
schoonmaak, organisatie van bewaking, aansprakelijkheid, gebruik zalen 2017 en 
de internetaansluiting bij de gebruiksovereenkomst met de stad Antwerpen rond 
het gebruik van het Bernarduscentrum voor de gemeenteraadszittingen, 
fractievergaderingen en raadscommissies gedurende de periode september 2017 
tot 2020 in het kader van de renovaties aan het stadhuis.


